
Datum:

Vraagnr. Betreft document Par. / artikel / tabblad Blz. Onderwerp Vraag of opmerking van zorgaanbieder Antwoord zorgkantoor
1 Monitor monitor, clientgericht g kwaliteit van zorg U stelt: Geen enkele locatie scoort onder het regionale branchgemiddelde op 

de kwaliteit van zorg.  Volgens mij is dit een onmogelijke eis. Er zijn altijd 
locaties die boven en onder het gemiddelde scoren.  Graag zou ik een 
nadere toelichting willen op deze eis. Alternatief: andere definitie van deze 
eis, door bijvoorbeeld een bepaald % van de locaties te benoemen.

De beoordeling per locatie (g) zien wij als een 
aanvulling op de eis genoemd onder f. Onder f kijken 
wij naar het gemiddelde op koepelniveau, afgezet 
tegen de regio. Wanneer een locatie van een 
zorgaanbieder onder het gemiddelde scoort, kan er 
daar alsnog 'ja' gescoord worden.
Aanbieders die met alle locaties boven het 
branchegemiddelde in onze regio scoren, scoren 
onder g ook een ja.

2 Monitor personeel, b Het aantal FTE per cliënt is minimaal gelijk aan het branchgemiddelde in de 
regio WSD.  Graag een nadere toelichting.  In hoeverre houdt u rekening 
met de zorgzwaarte, de verdeling de intramurale en extramurale cliënten?  
En met mutaties in deze verdeling?  Met mutaties in de zorgzwaarte?

We gaan hierover in gesprek met de zorgaanbieder.

3 Monitor personeel, c verzuim U hanteert voor de GZ een percentage van 5,79%.  Volgens VGN is het 
voortschrijdend gemiddelde in 2017 6,0%. Kunt u het percentage bijstellen 
naar 6,0%?  Zo nee, waarom niet?

Wij stellen het percentage ziekteverzuim niet bij. De 
verzuimcijfers die gebruikt in de monitor, zijn 
verzameld uit het Vernet Verzuimnetwerk. Voor de 
gehandicaptenzorg is het landelijk gemiddelde van 
ziekteverzuim over 2017 5,79%. Het zorgkantoor 
baseert de score o.b.v. het landelijk gemiddelde, 
hierom wordt 5,79% gehanteerd als 
ziekteverzuimpercentage. Dit verzuimpercentage wordt 
overigens genoemd door VGN als landelijk gemiddelde 
2017 voor de gehandicaptenzorg 
(https://www.vgn.nl/artikel/26358) 

4 Monitor personeel, c verzuim In mijn optiek moet bij dit criterium worden gekeken naar de ontwikkeling op 
instellingsniveau.  Is er sprake van een stijgend of dalend verzuim?  Wilt u 
dit aanpassen?  Zo nee, waarom niet?

Nee, wij houden vast aan het gemiddelde 
ziekteverzuim per sector.

5 Monitor administratie a,b,c, Als gevolg van de invoering iWLZ2.0 zijn er vanaf april 2018 problemen met 
het berichtenverkeer en de aanlevering van declaraties?  In hoeverre wordt 
hiermee rekening gehouden?  Het niet voldoen aan de gestelde eisen kan 
namelijk buiten de invloedsfeer van de aanbieder liggen en het zou niet 
passend zijn als dan een aanbieder daarop wordt afgerekend.

Zorgkantoor DSW is zich ervan bewust dat de 
invoering van de iWLZ 2.0 gevolgen heeft gehad voor 
aanbieders, op diverse aspecten. Het niet voldoen aan 
mogelijke eisen als gevolg van problemen met het 
berichtenverkeer vanaf april 2018, zal anders 
beoordeeld worden in situaties waarin de 
desbetreffende aanbieder hier vroegtijdig melding van 
heeft gemaakt bij het zorgkantoor. 

6 Regionaal inkoopbeleid 5 7 Tarief Op basis van welke criteria wordt het tariefspercentage gesteld op 96%,
  97% of 98%?

De basis van het tariefpercentage is het percentage 
zoals in 2018 overeengekomen is. Afhankelijk van de 
uitkomst van de monitor wordt deze verhoogd met 1%, 
voortgezet, of verlaagd met 1%. Zie het regionale 
inkoopbeleid paragraaf 5.2.

7 Regionaal inkoopbeleid 5 12 Tarief U schrijft in het zorginkoopbeleid bij het tariefpercentage van 90% voor BG 
GRP/IND en Schoonmaak dat u nog gaat bezien of ten aanzien van de zorg 
aan cliënten met een ZZP inclusief dagbesteding een soortgelijke korting 
kan worden toegepast. Doelt u hier op alle cliënten in de V&V sector? Kunt u 
dat nader motiveren?

Nee, dit heeft geen betrekking op de ZZP's inclusief 
dagbesteding in de VV-sector.

8 Regionaal inkoopbeleid H6, par 6.2 11 indienen offerte Verwijziging naar bijlage I, moet bijlage II zijn. Klopt, dit wordt aangepast in het regionaal 
inkoopbeleid.

9 Regionaal inkoopbeleid Wanneer worden gevulde monitors verstuurd naar de zorgaanbieders? De gevulde monitors ontvangt u uiterlijk 15 augustus 
2018.

10 Regionaal inkoopbeleid In het kwaliteitskader verpleeghuiszorg wordt ruimte geboden om te kiezen 
tussen de NPS of Zorgkaart Nederland waarderingscijfer. Bij de monitor gaat 
het Zorgkantoor alleen uit van NPS, kan daar waar NPS staat ook het 
waarderingscijfer op Zorgkaart Nederland worden gelezen?

Ja. Wij baseren ons op hetgeen opgenomen wordt in 
het kwaliteitsverslag, wat ook de aanbevelingsvraag 
van Zorgkaart Nederland mag zijn.

11 Regionaal inkoopbeleid 5-jaar overeenkomst en 
tarief

DSW is voornemens een overeenkomst voor vijf jaar af te sluiten, t/m 2023. 
Maakt DSW daarmee ook een tariefafspraak voor vijf jaar? 

Ja. In principe wordt er een tariefpercentage 
afgesproken voor 5 jaar. 

12 Aanvulling 2019 Inkoopkader Wet
langdurige zorg 2018 -2020 voor 
bestaande zorgaanbieders 

Tarief Meerzorg Waarom wordt ook voor meerzorg een korting op het maximumtarief 
toegepast, terwijl het gaat om een doelgroep waarvoor de reguliere tarieven 
ontoereikend zijn en met extern advies (CCE) de zorginzet wordt bepaald?

Dit is continueren van bestaand beleid.

13 Aanvulling 2019 Inkoopkader Wet
langdurige zorg 2018 -2020 voor 
bestaande zorgaanbieders 

Ontwikkelruimte Wegens krapte op de arbeidsmarkt zijn wij genoodzaakt om relatief meer 
personeel-niet-in-loondienst (PNIL), ZZP’ers, zij-instromers etc. in te zetten 
die, vanwege verhoogde scholingskosten en hogere tarieven, duurder zijn. 
Dit leidt tot een verhoging van onze kosten. U legt dit risico geheel bij de 
zorgaanbieder neer. Nu ook de ontwikkelruimte in de GZ-sector ontbreekt, 
leidt dit per saldo tot minder beschikbaar budget voor de zorg. Wij vinden 
deze risicoverdeling onredelijk en niet proportioneel. Kunt u toelichten op 
welke wijze u hiermee in de onderbouwing van uw tariefhoogte rekening 
houdt?

Het zorgkantoor herkent zich hier niet in. Het is aan de 
zorgaanbieder vanuit de beschikbare middelen 
voldoende gekwalificeerd personeel aan te trekken.

14 Bijlage 1 - Overeenkomst 4.2.4 16 begrotings- en 
verantwoordingsmodel van 
Actiz

Werken jullie met het begrotings- en verantwoordingsmodel van Actiz? Ja.

29-06-2018

Indienen vragen bij Aanvulling Inkoop Langdurige Zorg 2019

De zorgaanbieder dient eventuele vragen en/of opmerkingen met behulp van dit formulier in te dienen (dus niet in een Word document of volgens een eigen format).

Standaardformulier: Indienen vragen

https://www.vgn.nl/artikel/26358)

